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ZIOŁA MNICHA Na Cholesterol 20 sasz.
 

Cena: 7,33 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent BIO-ACTIVE WARSZAWA

Opakowanie 20 saszetek a 2g

Postać zioła do zaparzania

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Herbata zielona (32%), liść mięty pieprzowej, owoc głogu (12%), liść karczocha (10%), kwiat hibiskusa, owoc dzikiej róży, olejek
miętowy.  Zawartość netto: 40 g (20 torebek x 2 g)  Wskazania Linia Zioła Mnicha stworzona została z myślą o osobach ceniących
tradycyjne składniki oraz polskie receptury. Zioła Mnicha polecane na odchudzanie to starannie dobrane składniki ziołowe, które
wspomagają utrzymanie prawidłowej masy ciała.  Działanie Zioła Mnicha na choresterol to starannie dobrane składniki roślinne, które
wpływają na obniżanie poziomu "złego" choresterolu we krwi. Smak ziół został złagodzony olejkiem miętowym  Herbata zielona
(Camellia sinensis) - najstarszy napój świata, w którym tkwi tajemnica długowieczności, jasności umysłu i aktywności. Tradycja picia
tego znakomitego napoju narodziła się w Chinach. Zielona herbata pochodzi z tego samego krzewu co czarna, różnicą jest poddawanie
jej liści tylko lekkiemu parowaniu i suszeniu, pomijając proces fermentacji.  Liść karczocha (Cynarae folium) – przyczynia się do
utrzymania prawidłowego poziomu lipidów we krwi oraz wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Wspomaga
prawidłową pracę serca oraz układu krążenia.  Owoc głogu (Crataegi fructus) – znany już w medycynie ludowej z korzystnego działania
tonizującego serce i układ krążenia. Działa uspokajająco , często stosowany w przypadku napięcia nerwowego.  Sposób użycia 1
saszetkę zalać szklanką wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem przez ok. 5-10 min. Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia:
stosować 3 razy dziennie po 1 torebce.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani
zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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